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PROFIL OGÓLNY ŚWIETLIC NA FACEBOOK
https://web.facebook.com/%C5%9Awietlice-w-GminieKo%C5%82baskowo-1552444955072584/

1. Świetlica w Będargowie, Będargowo 1 b
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009617927195&fref=ts
2. Świetlica w Bobolinie, Bobolin 7a
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009041233520&fref=ts
3. Świetlica w Kamieńcu, Kamieniec 21
4. Świetlica w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87
https://www.facebook.com/pages/%C5%9AWIETLICA-WIEJSKAI-%C5%9ARODOWISKOWA-W-KO%C5%81BASKOWIE/427798213983962?fref=ts
5. Świetlica w Kurowie, Kurów 39
https://www.facebook.com/swietlica.kurow?fref=ts
6. Świetlica w Moczyłach, Moczyły 12 b
https://www.facebook.com/swietlica.moczyly
7.

Świetlica w Ostoi, Ostoja 10

8.

Świetlica w Przecławiu, Przecław 3 n

9.

Świetlica w Siadle Górnym, Siadło Górne 6 a

https://www.facebook.com/siadlogorne?fref=ts
10.

Świetlica w Stobnie, Stobno 28 a

https://www.facebook.com/swietlicastobno?fref=ts
11. Świetlica w Barnisławiu, Barnisław 4r
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009671045731&fref=ts
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ZASADY WYNAJMU ŚWIETLIC
Opłaty za udostępnianie świetlic wiejskich i pomieszczeń przynależnych oraz
elementów wyposażenia świetlic, za wyjątkiem świetlicy w Kurowie i Siadle Górnym:

Okoliczno?? wynajmu ?wietlicy

Cena za dob?

Uroczysto?ci o charakterze rodzinnym, w tym np. urodziny, imieniny, chrzciny, stypy i inne przyj?cia, spotkania

600 z?

Wesela, przyj?cia weselne i zabawy sylwestrowe

1200 z?

Zabawy wiejskie

300 z?

Przeprowadzenie zebra?, odczytów, prezentacji, itp.

100 z?

Spotkania przedwyborcze

200 z?

Do kosztów udostępniania należy doliczyć koszty eksploatacyjne, tj. cenę
ryczałtową w wysokości 50 zł brutto za dobę. Osoby nie będące mieszkańcami
Gminy Kołbaskowo zobowiązane są uiścić dwukrotność opłat podanych w tabeli.
Za udost?pnienie wyposa?enia ?wietlicy wiejskiej w Stobnie tj. zastawy sto?owej i innych
naczy? kuchennych, Korzystaj?cy wnosi op?at? w wysoko?ci 200 z? brutto.

Należność należy wpłacać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Kołbaskowo po
uzyskaniu zgody Wójta Gminy na udostępnienie świetlicy lub w uzasadnionych
przypadkach na konto Gminy.
Celem zabezpieczenia mienia za każdorazowe udostępnienie świetlicy wiejskiej i
pomieszczeń przynależnych, pobiera się kaucję zwrotną w wysokości 1.000 zł, za
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wyjątkiem organizacji wesela, przyjęcia weselnego i zabawy sylwestrowej, dla
których kaucja zwrotna wynosi 2.000 zł.
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